
Egy perc megfogja őket, akik jöttek, hogy menjenek:
Az önmeghatározottak, lovagolva teremtett akaratukon,
Elporzanak; a városok, amelyeken átutaznak,
Nem otthona sem madárnak, sem szentségnek,
Mert a madarak és a szentek bevégzik hivatásukat.
Legrosszabb esetben mozgásban van az ember; legjobb esetben pedig,
Mivel nem ér el semmi Abszolút dolgot, amelyben megnyugodna,
Mindig közelebb van hozzá, miközben nem áll meg.

Kalifornia
Báthori Csaba fordításai

Kicsi Anna és
a Szent Luca napi
vásár
Szent Luca napján, amely mint jól tudjuk, az év legrövidebb napja,
az asszonyok a jeles szent iránti tiszteletből és jámborságból nem
használnak tűt, se nem hímeznek, se nem dolgoznak vasból készült
szerszámokkal vagy kötőtűvel. A hagyomány úgy kívánja, hogy a
szemek pihenjenek, míg a családban közösen imádkoznak a sze-
rencsétlen vakokért, akik nem élvezhetik a fény és a színek érzéke-
lésének örömét. A környék valamennyi helysége, amit kicsi Anna
csak ismert, tiszteletben tartotta ezeket a szokásokat, kezdve köz-
vetlen lakóhelyén, San Polo di Piavén, és Santa Lucián, mely a szi-
cíliai leányzóról kapta nevét, akit a rómaiak megöltek, mivel nem
akarta hitét megtagadni.

A mamák és nagymamák minden évben továbbvitték az ezeré-
ves hagyomány ősi népünnepélyét. Kora reggel keltek útra, amikor
még sötét volt, és késő este tértek haza, midőn a szájakból párálló le-
helet szinte rögvest megfagyott a levegőben. Csodás történeteket
meséltek, és Annának úgy tűnt, maga is látja ezeket az Istentől min-
den jóval elhalmozott helyeket, az édességek sokaságát, a kemence
melegétől még párolgó pogácsákat, az állatokkal teli faketreceket,
az értékes szövetek tucatjait és ráadásul a rengeteg embert, akik al-
kudoztak, adták-vették az árukat.

Az asszonyok természetesen betértek a templomba is, hogy jelen
legyenek a Szent Lucának szentelt ünnepélyes szertartáson. A szent
ünnepe minden évben december 13-ára esett, és minden évben iz-
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gatottan várták ezt a napot, lévén a karácsonyt megelőző valóban
különleges ünnep.

Annának tetszettek a templomi szertartások. Így történt, hogy
egyik a másikhoz kötődve, még bensőségesebbnek tűnt: a gyertyák
minden sóhajtástól megremegő lángocskái, a tömjénfüst átható il-
lata és az énekek, melyek oly lágyan szálltak.

Ez a vidék, akárcsak a szomszédos Ormelle, szent föld volt, híres
régi lovagok uradalma, akiket Templomosoknak neveztek. Felada-
tuk volt, hogy megvédjék a Szentföldet és a zarándokokat, akik
végtelen hosszú utazás révén jutottak oda.

Anna szívesen gyalogolt sokat, hogy új tájakat ismerjen meg. Fő-
ként nyáron, amikor a napok lassan meghosszabbodtak és minden
dolognak élénkebb tónust kölcsönöztek. De a kislány a hideg be-
köszöntével sem ült otthon, hanem a mezőkön játszott, egészen a
Piavéig menve, melyet szeretett, de egyben félelmet is ébresztett
benne. Végül kipirult, átfagyott arcocskával tért haza.

Így, ezen a decemberi estén, amikor hallotta a mamát a Szent
Luca napi vásárról és a közeli utazásról beszélni, elhatározta, hogy
ezt az alkalmat nem szalasztja el. Álmosságot színlelve nagyot ásí-
tott, azzal bebújt az emeleten lévő ágyacskájába. Aztán amikor
csend ereszkedett a nagy parasztházra, Anna zajtalanul felkelt és
óvatosan lelopakodott a fészerbe, ahol a szekereket őrizték. Elbújt
a liszteszsákok között, melyeket az asszonyoknak el kellett adni a
piacon, és ott csendben meghúzta magát napkeltéig. Senki nem vett
észre semmit, és amikor a lovak vonta szekér hirtelen zökkenővel
elindult, Annának torkában dobogott a szíve, ugyanakkor nagy
örömöt is érzett.

Mind ahányszor kikukucskált a zsákok közül, látta, ahogy a pir-
kadat rózsásra festi a tájat, de a nap csak lustán emelkedett az ég-
bolton. Nagyon hideg volt még és a kislánynak vissza kellett fogni
didergését, nehogy lelepleződjön. Végre a szekér áthaladt Santa
Lucia falucska bejáratán és hirtelen rendkívüli látvány tárult Anna
elé: ki tudja, miféle távoli vidékekről összesereglett embertömeg,
amint a pultok mögött széles mozdulatokkal kínálták az árukat és
édességeket.

Anna épp idejében ugrott le a kocsiról, mert az asszonyok már
készültek lepakolni a liszteszsákokat. A hangzavarban, melybe fér-
fiak és nők hangos kiabálása és háziállatok: szamarak, lovak, tehe-
nek, bárányok, kakasok, nyulak, sertések hangja vegyült, könnyű
volt elveszíteni a tájékozódást.

De ami igazából megigézte a kicsit, az a különféle édességekkel
megrakott pult volt, karamellizált almákkal, mandulás sütemé-
nyekkel, cukrozott gyümölcsökkel, mézes cukorkákkal és egy külö-
nös, édes és ragacsos fehér felhőszerű valamivel, amit vattacukornak
hívtak. A férfi, aki megforgatta az edényben, majd egy pálcikához
erősítette, elmosolyodott, amikor meglátta a tágra nyílt szemű és tá-
tott szájú kislányt, s ajándékként odanyújtott neki egy foszlányt.
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„Bizonyára a Paradicsomba kerültem” — gondolta Anna, ide-
oda szédelegve, mint aki becsípett, mindaddig, míg a nap lebukni
készült a láthatáron. Ekkor kábulatából felocsúdva szédült pillan-
góként kezdte keresni itt is, ott is a mama szekerét. De az eltűnt.
Valószínűleg már elindult és jó darabot megtett a hazafelé vezető
útból.

Anna elindult abba az irányba, melyről sejtette, hogy jöttek. Ment,
mendegélt, míg csak koromsötét lett körülötte minden. Az út egyre
keskenyebbé vált, végül a Piave partján találta magát. A nagy fo-
lyam az éjszakában ismeretlen és fenyegető szörnynek tűnt.

„Hogy csöppentem ide?” — kérdezte magában a kislány sírdo-
gálva, mert a sötétségben nem sikerült felismernie a folyó kanya-
rulatát, amit pedig már annyiszor látott. Hirtelen egy kuvik éles ri-
koltását hallotta: Anna futni kezdett, mert úgy tűnt neki, hogy a
ragadozó madár segítséget hoz. Még a víz is a segítségkérés hang-
ját zúgta, hívogatva a partján és a bozótosban lakókat. Bizonyára
így történt, mert néhány pillanat múlva hirtelen egy szentjánosbo-
gár-raj tűnt fel, megvilágítva a földet és a vizet. A magas fűben két
nyúl jelent meg, fülüket hegyezve és orrukat mozgatva nézegették a
kislányt. Egy nagy szilfa ágain mókus ugrált ágról ágra, végül a kis-
 lány vállára szökkent. Eközben egy hatalmas kócsag szállt le a folyó
bal partjára. „Gyere közelebb, ne félj!” — mondta a szépséges,
aranyszínben csillogó madár lehajolva, hogy a kislány a hátára ül-
hessen. Anna erősen átölelte a nagy madarat, behunyta a szemét és
érezte, hogy a magasba ragadja, miközben a szél borzolta a haját.
Nem érezte többé a hideget, és a kócsag puha tollai közé rejtett fe-
jecskéjét egyre inkább kidugta, hogy lenézzen. A házakban kigyúló
fények keveredtek a szentjánosbogarakéval, melyek követték röp-
tüket és játszadozva szórakoztatták.

Anna hirtelen felkiáltott: „Haza, haza!” Elrepültek az egykoron
a nemes Coltello család építtette tornyok romjai felett, szülőfaluja,
San Polo közelében. Egy régi kastély maradványai voltak, amelyek
a Piave gázlóját védték, ahol az emberek átkeltek a folyón. A kó-
csag finoman földet ért, udvariasan meghajolva elköszönt, azután
felszállt és amint jött, úgy tűnt el a sötétben.

Karner András fordítása
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